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1. ÚVOD 

 

Vážení sportovní přátelé, 

předkládáme  vám výroční zprávu Fotbalového klubu Hlubočky z.s. (dále jen „FK“), která 

souhrnně popisuje naše aktivity a finanční oblasti FK v roce 2016. 

Rok 2016 byl pro Fotbalový klub významným rokem. Tento rok se nesl ve znamení výročí 70ti 

let od založení prvních fotbalových klubů na území obce Hlubočky. Fotbalový klub zorganizoval 

v letních měsících sérii různých akcí jako připomenutí tohoto významného výročí. 

I v roce 2016 jsme pokračovali v modernizaci našeho areálu. Po dokončení tréninkové plochy 

ke konci roku 2014 se postupně zaměřujeme na další zkvalitnění travnatého povrchu našeho 

hlavního hřiště. Významným a finančně nezanedbatelným krokem v této oblasti  bylo 

zakoupení žacího malotraktůrku na jaře 2016. V průběhu celého vegetativního období 

probíhalo také pravidelné přihnojování a na podzim jsme přistoupili k provedeni vertikutace a 

zapískování. Kvalita travnatého povrchu našeho hlavního hřiště patří určitě mezi nejlepší na 

této úrovni soutěží. 

Mimo travnatou plochu i nadále pokračujeme v rekonstrukci a modernizaci objektů v areálu 

FK. Na jaře byla provedena rekonstrukce klubovny a v letních měsících byla, ve spolupráci 

s obecním úřadem, provedena úplná rekonstrukce vnějších omítek budovy. V rámci této 

rekonstrukce došlo k opravě všech omítek, budova byla opatřena novým nátěrem, došlo 

k výměně mříží na oknech, k výměně stříšek nad jednotlivými vchody a byly provedeny 

stavební práce, sloužící k odvodnění zadní strany budovy. 

S pohledu sportovních výsledků lze konstatovat, že obě mužstva mužů ukončila sezónu 

2015/2016 v klidném středu tabulky. Podzimní výsledky nové sezóny jsou mírně pod 

očekáváním, ale má to zřejmě i částečný vliv skutečnost, že obě mužstva odehrála více zápasů 

na soupeřových hřištích než na našem domácím. 

Významný úspěch dosáhl tým mladších žáků, který se probojoval do finále okresního přeboru 

a i v tomto finále byl úspěšný a stal se přeborníkem okresu Olomouc pro sezónu 2015/2016. 

Vysokou výkonnost prokázalo i mužstvo starší přípravky, kdy se umístilo na konečném 4.místě 

mezi 37 účastníky okresního přeboru OFS Olomouc.  í. Fotbalové sportovní úspěchy jsou vždy 

výsledkem týmové práce celého klubu, našich hráčů, trenérů, našich rodin a našich příznivců 

a všech nadšenců. Všem děkuji jménem klubu za nadšení, bojovnost a podporu. 

Daří se nám průběžně doplňovat mužstva v nejmladších kategoriích. Naší enormní snahou 

bude udržet tyto nejmladší fotbalisty u tohoto sportu a u našeho klubu, protože tito členové 

jsou budoucností našeho klubu. Z tohoto důvodu FK zorganizoval i několik akcí, které se přímo 

netýkaly mistrovských fotbalových soutěží. Naší snahou do nejbližší budoucnosti bude obsadit 
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všechny žákovské kategorie jedním mužstvem, aby byl zajištěn kontinuální věkový posun 

jednotlivých hráčů, který bude završen účastí v některém mužském týmu.  

Děkujeme také všem sponzorům a našim obchodním partnerům za jejich finanční příspěvky 

pro náš klub. Bohužel částečně sledujeme pokles finančních prostředků poskytovaných 

sponzory klubu a také postupný pokles počtu našich sponzorů. V této oblasti bude nutné 

v budoucím období opět nově zapracovat. Myslíme si, že máme našim partnerům co 

nabídnout.  

V neposlední řadě děkujeme také všem nadšeným členům klubu, kteří odpovědně přispívají 

do rozpočtu svými příspěvky. Příspěvky na provoz sportovních klubů jsou vždy projevem 

nadšení ale zejména projevem společenské solidarity a odpovědnosti. 

 

 

                                                      Ing. Tomáš Svozil 
předseda výkonného výboru Fotbalového klubu Hlubočky 
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2. CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE 

 
Spolek s názvem Fotbalový klub Hlubočky z.s. (dále jen „klub“) je právnickou osobou 
založenou v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

 
Klub je dobrovolným svazkem občanů, provozující tělovýchovu, sport, organizační, osvětovou 

a hospodářskou činnost. 

Základním posláním klubu je zabezpečení rozvoje kopané na soutěžní úrovni mužstev mládeže 
a dospělých v úrovni výkonnostní kopané, hlavně z řad mládeže obce Hlubočky. Ke splnění 
svého základního poslání si klub stanovuje cíle a úkoly: 
 

a. organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných 
aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky, 
 

b. vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, 
zejména pak mládeže, 

 
c. vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností, 

 
d. budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, 

 
e. vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu k dodržování základních 

etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost 
v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec, 

 
f. hájit zájmy svých členů uvnitř i navenek, za tímto účelem spolupracovat s orgány 

obce, s ostatními organizacemi (např. ČUS, sportovní svazy, škola, podnikatelé, apod.) 
i jednotlivci 

 
g. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví 

apod. v obci, zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou 
činností. 
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3. STRUKTURA KLUBU V ROCE 2016 

 

Orgány klubu jsou: 

Členská schůze jako nejvyšší orgán 

Výkonný výbor jako orgán výkonný 

Předseda jako orgán statutární 

 

Výkonný výbor Fotbalového klubu Hlubočky: 

 

Předseda výkonného výboru:  Ing.Tomáš Svozil 

Členové výkonného výboru:   Jiří Henkl 

      Mgr. Radomíra Stloukalová 

      David Ambrož 

      Ing.Pavel Šperka 
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4. ČINNOST V ROCE 2016 

 

I. Sportovní výsledky: 

Muži „A“ se v průběhu celé sezóny 2015/2016 pohybovali v klidném středu tabulky. Především 

na podzim dokázali vyhrát většinu zápasů na domácím hřišti, což je chválihodné především 

z pohledu našich příznivců, kteří navštěvují domácí zápasy. Podzim 2016 zakončilo A mužstva 

ve spodních patrech tabulky, ale při pohledu na vyrovnanost tabulky a v návaznosti na 

skutečnost, že v jarní části hrajeme více než polovinu zápasů na domácím hřišti není postup 

do horních pater až tak nereálný. 

I muži „B“ okupovali v loňské sezóně střed tabulky. U tohoto týmu se bohužel nadále 

dlouhodobě projevuje malá tréninková účast jednotlivých hráčů a doprovázejí jej nevyrovnané 

výkony. Minimálně také dochází ke zlepšení výkonnosti mladších hráčů a jejich posunu do A 

mužstva. Na pořad dne tak přichází otázka, zda je v budoucnu efektivní udržovat tento B tým. 

Významný úspěch dosáhl tým mladších žáků, který se probojoval do finále okresního přeboru 

a i v tomto finále byl úspěšný a stal se přeborníkem okresu Olomouc pro sezónu 2015/2016. 

Potvrdil tak své předpoklady z minulých sezón. Základním úkole je tedy udržet tyto hráče i pro 

další věkové kategorie. Tyto úspěchy mají své dopady pro náš klub i bohužel v tom, že nejlepší 

hráči přecházejí do kvalitnějších týmů (SK Sigma, 1.HFK), ale toto je přirozený vývoj a vedení 

FK Hlubočky nebude těmto talentovaným hráčům v jejich vývoji bránit. Pro novou sezónu 

2016/2017 jsme provedli změnu v tom, že jsme nenahlásili tým do kategorie mladších žáků, 

ale v návaznosti na ročníky narození hráčů jsme obsadili kategorii starších žáků. 

U mužstev přípravek ani tak nejde o sportovní výsledky jako o to přitáhnout nové hráče 

k fotbalu, snažit se o to aby u fotbalu zůstali a zabezpečit mimoškolní pohybovou aktivitu dětí. 

Pro sezónu 2015/2016 jsme přihlásili do soutěží okresního fotbalového svazu další mužstvo 

přípravky (starší přípravka) a obě mužstva, jak mladší tak i starší přípravky jsou nahlášena i 

v sezóně 2016/2017. Jsme rádi, že počet hráčů se i nadále postupně zvyšuje. Podařilo se nám 

zajistit i nové trenéry z řad tatínků. 
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II. Ostatní akce 

 

6.ledna 2016 zorganizoval FK společnou návštěvu Centra zdraví v Bohuňovicích. Této akce se 
zúčastnilo 18 nejmladších členů FK. 
 
6.února dokázalo mužstvo starší přípravky vyhrát halový turnaj v Uničově. Turnaje se 
zúčastnilo celkem 6 mužstev SK Uničov, FK Hlubočky, Sokol Újezd u Uničova, Sokol Mladějovice 
FC Lužice a Sokol Střelice. 
 
5.března zorganizoval FK Hlubočky v hale v Hlubočkách halový turnaj v kategorii mladší žáci za 
účasti mužstev 1.HFK Olomouc, SK Chválkovice, SK Velká Bystřice, TJ Tršice, Sokol Újezd u 
Uničova a FK Hlubočky. Na 1.místě se umístil tým 1.HFK Olomouc před Chválkovicemi. 
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Ve dnech  9. – 13.3.2016 proběhlo v Loučné nad Desnou zimní soustředění mužů. Celkem se 
soustředění zúčastnilo 20 hráčů a 2 zástupci realizačního týmu 
 

 
 
 
13.května se uskutečnila v areálu FK podruhé akce zastřešované Fotbalovou asociací ČR pod 
názvem „Létající trenéři“. Trenéři s profesionální mládežnickou licencí Lukáš Staroba a Oldřich 
Vitonský provedli ukázkovou tréninkovou jednotku. Přítomno bylo přes 30 dětí věkové 
kategorie přípravka. 
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11.června se zúčastnilo mužstvo starší přípravky silně obsazeného turnaje ve Velkém Týnci, 
který se hrál pod patronací reprezentačního trenéra Pavla Vrby. Mezi 16 účastníky obsadili 
nakonec skvělé 3.místo. Vítězem se stal tým SK Sigma „A“. 
 

 
 
13.června zorganizoval FK pro své nejmladší členy výlet do lanového centra Veverák na Svatém 
Kopečku. Akce se mimořádně vydařila a zúčastnilo se jí přes 30 dětí a výrazný doprovod rodičů 
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18.června se v areálu FK uskutečnil podruhé Honeywell Cup, turnaj v malé kopané určený 
zaměstnancům firmy Honeywell. 
 
18.června se ve Šternberku uskutečnilo okresní finále vítězů skupiny A a skupiny B okresního 
přeboru OFS Olomouc v kategorii mladší žáci mezi naším týmem a SK Slatinice. Naši hráči 
zvítězili 2:1 a stali se tak přeborníky okresu sezóny 2015/2016 v kategorii mladších žáků 
 

 
 
 

22.června se uskutečnilo v Šumperku krajské finále vítězů okresních přeborů Olomouckého 
kraje v kategoriích mladší žáci a starší žáci. Náš tým jako vítěz olomouckého okresního přeboru 
skončil nakonec na 4.místě z 6 účastníků 
 
 
25.6. se uskutečnilo v areálu FK „Mistrovství Hluboček v malé kopané“ za účasti týmů Draci, 
Veteran, M-Contact, HDO a Old Boys. Celkovým vítězem se stal tým HDO. I přesto, že byl turnaj 
určen pro hráče, kteří se již tak často na trávnících nepohybují, tak se jako příjemné zpestření 
v řadách dvou týmů objevili i nadějní hráči hrající 2.fotbalovou ligu za SK Sigma Olomouc „B“ 
(Matěj Hýbl) a 1.SC Znojmo (Jaroslav Svozil)  
 
 
V sobotu 23.července proběhl v rámci oslav 70ti let od založení prvního fotbalového klubu 
v Hlubočkách,  II.Sraz současných a bývalých členů FK Hlubočky. V rámci programu se 
uskutečnilo přátelské utkání mužstev FK Hlubočky a Sokola Bohuňovice, přátelský zápas 
příchozích bílý proti zeleným a večer byl zakončen živou hudební vložkou. 
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V sobotu 30.července organizoval FK Hlubočky ve spolupráci s SK Sigma Olomouc turnaj žáků 
kategorie U12 pod záštitou Pavla Hapala. Turnaje se zúčastnilo celkem 15 týmů z Moravy, 
včetně ligových (FC Vysočina, Tescoma Zlín, MSK Karviná) a druholigových zástupců (Sigma 
Olomouc, Baník Ostrava). Celkovým vítězem se stalo mužstvo SK Sigma Olomouc „B“. 

   
 
 
V sobotu 26.listopadu se v kulturním domě Na letním uskutečnila závěrečná mládežnických 
mužstev. Sál KD zaplnila více než stovka účastníků od nejmladších až po věkem pokročilejší 
rodiče nebo příbuzné hráčů. Po úvodních proslovech vedení FK a jednotlivých trenérů byl dán 
prostor k volné zábavě, včetně několika sportovních soutěží.  
 
 
V sobotu 10.prosince zorganizoval FK Hlubočky ve sportovní hale v Hlubočkách tradiční 
turnaje mladší přípravky a starší přípravky. Turnaje mladší přípravky se zúčastnila mužstva FK 
Hlubočky, SK Velká Bystřice, SK Bělkovice, Sokol Doloplazy a Sokol Újezdec. Vítězem se stal 
tým Sokol Újezdec před FK Hlubočky a SK Bělkovice. Nejlepším střelcem byl Nicolas Nevtípil 
z FK Hlubočky. Turnaje starší přípravky se zúčastnila mužstva FK Hlubočky, Sokol Velký Týnec, 
1.HFK Olomouc, Sokol Doloplazy a Sigma Olomouc. Vítězem se stal tým Sigma Olomouc před 
1.HFK Olomouc a FK Hlubočky. 
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5. HOSPODAŘENÍ FK HLUBOČKY V ROCE 2016 

 
A.Výdaje: 
 
Výdaje celkem:   772 tis. Kč 
z toho 

- spotřeba materiálu a elektrická energie            173 tis. 
- mzdy                 106 tis. 
- daně       29 tis. 
- nájem       34 tis. 
- opravy a údržba     92 tis. 
- výstavba      37 tis. 
- cestovné (auta)     22 tis. 
- výdaje na výbavu mužstev    50 tis. 
- ostatní náklady     35 tis. 
- příspěvky      22 tis. 
- hostování, přestupy     30 tis. 
- ostatní  

(rozhodčí, pokuty, bus, registrace, startovné,  
tréninkové pomůcky, tisk plakátů…)                  142 tis.  

 
 
B.Příjmy: 
 
Příjmy celkem:   687 tis. 
Z toho 

- provozní dotace     516 tis. 
- přijaté příspěvky        80 tis. 
- tržby za vlastní výkony  a zboží 

(přestupy, startovné, vstupné, sponzoring, ...)     91 tis. 
 
 
Rozdíl:   - 85 tis. 
 
 
Rozdíl mezi výdaji a příjmy za kalendářní rok 2016 ve výši  - 85 tis. Kč byl pokryt finanční 
rezervou z předchozích období. 
 
 
 
 
 
 
 



    FOTBALOVÝ KLUB HLUBOČKY 

 

 

14 Výroční zpráva FK Hlubočky 2016 

 

6. STANOVENÍ HLAVNÍCH SMĚRŮ NA ROK 2017 

 

 

 

 

N  

 
 
 
 
 
 

Pro rok 2017 jsou stanoveny následující hlavní směry činnosti FK: 
 

- zabezpečit finanční zajištění chodu FK s důrazem na snahu o dodržení vyrovnaného 
rozpočtu klubu 
 

- nadále se snažit o zajištění nových hráčů, především do mládežnických kategorií 
 

- postupně doplňovat nové osoby jak pro personální zajištění realizačních týmů 
jednotlivých mužstev, tak i pro organizační zajištění domácích mistrovských zápasů 
 

- pro nové zájemce o trénování mládežnických mužstev zajistit ve spolupráci s Okresním 
fotbalovým svazem Olomouc, resp. Olomouckým krajským fotbalovým svazem 
absolvování trenérských kurzů licence C, popř. i licence B 
 

- zajistit postupné doplňování kádrů mužstev muži „A“ a „B“ hráči, vycházejícím z věkové 
kategorie dorost 
 

- postupně, v návaznosti na finanční možnosti klubu, resp. případně získané dotační 
prostředky, realizovat další stavební úpravy v areálu FK 
 

 
 
 
 
 
 
 
V Hlubočkách dne 15.ledna 2017 
 
 
             Ing.Tomáš Svozil 
       předseda výkonného výboru klubu 
                Fotbalový klub Hlubočky z.s.  


